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визнаЧення стратегіЧниХ оріЄнтирів розвитку виноградарства  
і виноробства украЇни в умоваХ інтеграціЇ до світового ринку

фурдак м.м.
херсонський державний університет

в статті проаналізовано і визначено основні орієнтири на шляху до інтеграції вітчизняної виноградар-
сько-виноробної галузі до світової спільноти. окреслено комплекс першочергових задач щодо підвищен-
ня ефективності та продуктивності вітчизняних виноградарства та виноробства. Сформульовано основні 
стратегічні напрями для вирішення задач відновлення і досягнення високоефективного функціонування 
сучасної вітчизняної виноградарсько-виноробної галузі.
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Постановка проблеми. із вступом україни 
до Світової організації торгівлі вітчизняна 

виноградарсько-виноробна галузь очікувано опи-
нилась в нових для неї умовах жорсткої міжна-
родної ринкової конкуренції. з одного боку, рівень 
конкурентоспроможності більшості національних 
виробників виявився вкрай низьким, що призве-
ло до обмеження державного протекціонізму ві-
тчизняних виноградарів та виноробів. з іншого 
боку, негармонізованість національних стандартів 
якості продукції до рівня європейських, невідпо-
відність технічних, санітарних та фітосанітарних 
умов для можливості експорту своєї продукції 
фактично усунули національних товаровиробни-
ків від торгівлі на міжнародних ринках. відтак, 
проблемою українського виноградарства і вино-
робства у сучасних умовах є недооцінка потреби 
реформування, що має базуватися на принципах 
створення абсолютно нової науково-обґрунтова-
ної та соціально – орієнтованої інноваційної мо-
делі структурної перебудови галузі з поетапним 
формуванням пріоритетів економічного, соціаль-
ного й екологічного розвитку виноградарсько-ви-
норобного виробництва з метою створення умов 
для інтеграції галузі у європейський та світовий 
економічний простір.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням визначення стратегічних напрямків 
розвитку вітчизняної виноградарсько-винороб-
ної галузі саме в сучасних умовах міжнародної 
конкуренції приділено достатньо уваги з боку 
науковців, як з досвідом, так і молодих вчених-
початківців: агеєвої і.м. [1, с. 58–66], Петрич-
ко м.м. [2, с. 31–37], кучеренко в.м. [3], гар-
куші о.Ю. [4], Белоус і.в. [5], каламан о.Б. [6], 
Фурдак м.м. [7], мулюкиної н.а. [8]. зокрема, 
в темах дисертаційних досліджень останніх ро-
ків чітко простежуються спроби пошуку нових 
рішень щодо виведення вітчизняних виноградар-
ства і виноробства на кардинально новий, конку-
рентоспроможний світовий рівень [3; 4; 5; 7].

виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Проте низка проблем, пов’язаних 
з реформуванням виноградарства і виноробства, 
визначення орієнтирів їх подальшого розвитку 
в умовах інтеграції до світового ринку, вимага-
ють більш детального опрацювання. зокрема, за-
лишаються розробленими не в повній мірі моделі 
розвитку аграрної логістики як конкурентної пе-
реваги аграрного ринку, недостатньо проводить-
ся аналітична робота в напрямку забезпечення 

збалансованої сортової політики в виноградар-
стві, недооцінено критичний стан виноградного 
розсадництва тощо. в цілому ж, вітчизняне ви-
ноградарство та виноробство потребує не просто 
подальшого розвитку, а кардинальних якісних 
перетворень, які б мали забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності виноградарсько-вино-
робної продукції, що відповідає світовому рівню.

формулювання цілей статті. тому цілями да-
ного дослідження є визначення стратегічних орі-
єнтирів розвитку національного виноградарства 
і виноробства, у відповідності до яких україна 
мала б проводити свою політику нормативно-
правового, фінансового, економічного та соціаль-
ного регулювання галузі на основі впровадження 
її інноваційної моделі розвитку.

виклад основного матеріалу. враховуючи, 
що українським виноградарям та виноробам на-
лежить довести конкурентоспроможність своєї 
продукції в умовах створення асоціації укра-
їна – ЄС, зростання конкуренції на світовому 
ринку, продовження глобалізації економіки тощо, 
та з огляду на сучасний стан та тенденції розви-
тку, вітчизняна галузь сьогодні потребує нових 
технологій, високопродуктивних сортів, зростан-
ня продуктивності та якості продукції, дивер-
сифікація виробництва і ринків збуту, освоєння 
інновацій, просування вітчизняної продукції на 
зовнішні ринки, а також багато іншого, без чого 
неможливий успішний розвиток галузі [5]. в той 
же час, динамічні тенденції та загальний стан ві-
тчизняної виноградарсько-виноробної галузі не 
сприяють сьогодні гідному представленню укра-
їнського виноробного продукту на світовому рин-
ку (рис. 1).

як видно з рис. 1, українському виноградар-
ству притаманне динамічне, зокрема, з 2013 року, 
скорочення площ виноградників в плодоносно-
му віці та, відповідно, зменшення обсягів ви-
робництва винограду, що свідчить про ознаки 
негативних явищ в розвитку вітчизняної галу-
зі. відтак, для поступального сталого розвитку 
виноградарства і виноробства україни, підви-
щення ефективності та продуктивності україн-
ської виноградарсько-виноробної галузі на осно-
ві науково обґрунтованої інноваційної моделі її 
функціонування, необхідно вирішити комплекс 
задач, першочерговими з яких, на нашу думку, 
є наступні: визначення та детальний аналіз осо-
бливостей сучасного економічного стану вітчиз-
няного виноградарсько-виноробного виробництва 
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рис. 1. динаміка площ виноградних насаджень в плодоносному віці  
та валового збору винограду в україні

Джерело: на підставі [9, с. 155–156; 10, с. 121, 122; 11]

 

 

з метою окреслення його місця на світовому рин-
ку; об’єктивна оцінка наявного ресурсного потен-
ціалу виноградарсько-виноробної галузі україни 
та перспектив його відновлення; всебічний аналіз 
економічної ефективності функціонування галу-
зі та визначення інноваційних шляхів її підви-
щення; розробка життєздатної моделі оптимі-
зації виноградарсько-виноробного виробництва 
та організаційно-економічного механізму функ-
ціонування галузі; розробка системи маркетингу 
в сфері вітчизняного виноградарсько-виноробно-
го виробництва в сучасних умовах конкурентної 
боротьби. При вирішенні вищеозначених задач 
відновлення і досягнення високоефективного 
функціонування сучасної вітчизняної виногра-
дарсько-виноробної галузі, слід зважати, що кін-
цевим результатом мають бути:

1) доведення обсягів вирощування столового 
винограду до потреб населення та технічного – до 
повного забезпечення виноробного виробництва;

2) покращення якості продукції до рівня від-
повідності світовим стандартам;

3) розвиток аграрної логістики як конкурент-
ної переваги аграрного ринку, що має особливе 
значення в сучасних умовах.

відтак, основними першочерговими напрямами 
реалізації стратегічних задач вважаємо наступні.

1. Проектування і закладення нових наса-
джень. має відбуватись на основі комплексно-
го аналізу агроекологічних умов для подаль-
шого оптимального розміщення виноградників 
з метою досягнення підвищення врожайності 
та обсягів виробництва. в зв’язку з цим першо-
черговим вважаємо за необхідне провести ін-
вентаризацію існуючих виноградних насаджень 
для виявлення площ, які придатні під закладку 
майбутніх виноградників або підлягають рекон-
струкції. адже офіційна статистика свідчить, 
що в україні простежується стійка тенденція до 
щорічного зменшення частки власно вирощено-
го винограду в загальному обсязі фактично пе-
реробленого винограду на виноматеріали. якщо 
ще в 2011 році питома вага власно вирощеного 
винограду для переробки в україні складала 
33,8%, то в 2013 році – 26,8%, 2014 році –17,1%, а 
в 2016 році – лише 16,7%, тобто лише за останні 

4 роки показник зменшився на 10,1 в.п. [13; 14]. 
тому треба терміново вирішувати проблему про-
тиріччя між потребою виноробного виробництва 
у сировині й можливостями вітчизняної сиро-
винної бази на основі впровадження сучасних ін-
новаційно-інтенсивних технологій проектування 
й закладення нових насаджень та виробництва 
винограду. 

2. Проведення виваженої сортової політики. 
важливий крок, що має дозволити не тільки при-
зупинити спад у галузі, а й забезпечити значний 
приріст валового виробництва винограду та по-
кращити його якість. Сьогодні сортовий склад ви-
нограду, що переробляється на виноматеріали 
в україні, представлено більш ніж 100 сортами, 
серед яких частка аліготе, каберне, Совіньо-
на, муската, Шардоне займає близько половини 
в загальному обсязі переробленого винограду, зо-
крема, 48,4% в 2015 році, 49,3% в 2016 році [14]. 
в той же час, починаючи з 2011 року має місце 
збільшення питомої ваги так званих інших сортів 
винограду в сортименті переробленої сировини – 
з 20,2% в 2011 році до 28,3% в 2015році та 22,4% 
в 2016 році [13; 14]. така велика кількість сортів, 
що використовуються в україні при виробництві 
вина не відповідає міжнародним стандартам ви-
норобства, негативно впливає на якість вітчизня-
ного виноробного продукту та унеможливлює його 
здатність конкурувати на міжнародному ринку.

3. відродження розсадництва. Сьогодні роз-
садництво – ще одна слабка ланка виноградар-
ської галузі україни. у всіх виноградарських 
країнах закладання нових і реконструкція існу-
ючих виноградників здійснюється тільки серти-
фікованим сортами. в україні ж на даний час 
майже цілком зруйнована мережа виноградних 
розсадників, відтак українське виноградне роз-
садництво в промислових масштабах практич-
но не функціонує. так, в державному реєстрі 
суб'єктів насінництва та розсадництва на 2017 рік 
зафіксовано лише 6 господарств, що займаються 
вирощуванням садивного матеріалу винограду 
на підставі ліцензійної угоди – 4 в одеській об-
ласті, і 2 – в херсонській (табл. 1). та й ці роз-
садники знаходяться не в найкращому стані, 
адже це направлення галузі є одним з найбільш 
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енерго- і ресурсоємних, тому за нинішніх умов 
різко зросла собівартість садивного матеріалу 
і його виробництво поступово стало збитковим. 
крім того, за складних економічних умов в га-
лузі спостерігається стала тенденція до призу-
пинення планової реконструкції виноградників 
і відсутності потреби в прищепленому садив-
ному матеріалі, що також негативно посприяло 
майже повному занепаду розсадницької бази. 
як підтвердження сказаному – в 2018 році на-
віть раніше діючі 6 розсадницьких господарств 
не потрапили до державного реєстру суб’єктів 
насінництва та розсадництва [15]. 4. матеріаль-
но-технічне переоснащення підприємств галузі. 
матеріально-технічне переоснащення виногра-
дарських, розсадницьких і виноробних підпри-
ємств, впровадження інтенсивних, ресурсозбе-
рігаючих технологій закладання та догляду за 
виноградниками дозволила б підвищити рівень 
механізації до 60-70% з дотриманням усього 
комплексу агротехнічних заходів із догляду за 
виноградними насадженнями. впровадження су-
часних високо інтенсивних технологій вирощу-
вання винограду з використанням краплинного 
зрошення забезпечить високу продуктивність 
культури (на рівні 10-11 т/га столових і 15 т/га 
технічних сортів) при високій товарній та спо-
живчій якості продукції.

5. розвиток інфраструктури аграрного ринку 
та каналів реалізації продукції. 

цей стратегічний орієнтир передбачає ство-
рення форм і механізмів організованої оптової 
торгівлі та керування напрямками товаропото-
ків сільськогосподарської, зокрема виноградно-

таблиця 1
Cтан виноградного розсадництва україни в 2017 році

загальна площа, га орендовані  
зем. ділянки, га сорт обсяги, тис. шт. рік закладення

національний науковий центр "інститут виноградарства і виноробства ім. в.Є. таїрова"
65496, одеська обл., овідіопольський р-н, смт таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27

24 - аркадія, ароматний, 
оригінал, Флора 11,5 2015

прат "придунайський"
68800, одеська обл., м. рені, вул. 28 червня, 305

- 568

аркадія, каберне Совіньйон, 
кишмиш таїровський, мерло, 
молдова, оригінал, Піно чорний, 
рислінг рейнський, Сапераві, 
Шардоне, ркацителі

387,0 2017

тов "виноград-одеса"
одеська обл., овідіопольський район, с. мізікевича, вул. лабораторна, 17/29

4 -

мускат гамбургський, аліготе, 
аркадія, каберне Совіньйон, 
королева виноградників,  
мускат гамбургський

180,2 2015-2017

фоп "маджар"
68800, одеська обл., м. рені, вул. 28 червня, буд. 120, кв. 7

4,5 - аркадія, мускат гамбургський 30,0 2017
аф радгосп "білозерський"
херсонська обл., Білозерський р-н, с. дніпровське, вул. центральна, 3

4,5 -

аліготе, аркадія, каберне Совіньон, 
мерло, молдова, мускат оттонель, 
рислінг рейнський, ркацителі, 
Сапераві, Флора, Шардоне

432,2 2015-2016

фоп павлівська ірина олександрівна
херсонська обл., Бериславський р-н, с. веселе, вул. Шевченка, 6

1,3 1,9 аркадія 3 2015
Джерело: на підставі [15] 

виноробної, продукції через прозорі процедури 
аграрного ринку (розвиток продовольчих опто-
вих ринків, організація виставок, ярмарків, аг-
роторгових домів, мережі сільськогосподарських 
обслуговуючих фірм, тощо).

висновки. у сучасному глобалізованому світо-
вому господарстві місце та роль виноградарсько-
виноробної галузі україни залежить не тільки 
від її спроможності ефективно реалізувати свої 
об’єктивні переваги природно-ресурсного потенці-
алу у світовому розподілі праці, а й від можливос-
ті забезпечити участь у вирішенні продовольчої, 
енергетичної, екологічної та інших глобальних 
світових проблем на основі взаємовигідних еко-
номічних відносин. в той же час, офіційні ста-
тистичні показники розвитку галузі свідчать, 
що українське виноградарство і виноробство із 
високорентабельної галузі перетворилися у не-
ефективне, неконкурентоспроможне виробництво. 
необхідна побудова кардинально нової страте-
гії відновлення галузі на підставі об'єктивного, 
реального аналізу стану, потреб та потенційних 
можливостей галузі, з урахуванням необхіднос-
ті розробки і впровадження інноваційних конку-
рентоспроможних технологій, здатних привести 
українське виноградарство і виноробство до інте-
грації в світовий ринок винограду і вина. окре-
мо слід зазначити, що україні слід узагальнити 
та враховувати досвід країн, що вже приєдналися 
до ЄС для того, щоб етапи підготовки та входжен-
ня вітчизняного виноградарсько-виноробного ви-
робництва в єдиний європейський простір не при-
звели до негативних наслідків для економічної 
та соціальної сфери країни.
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определение стратегиЧескиХ ориентиров  
развития виноградарства и виноделия украинЫ  
в условияХ интеграции к мировому рЫнку

аннотация
в статье проанализированы и определены основные ориентиры на пути к интеграции отечественной 
виноградарско-винодельческой отрасли в мировое сообщество. определены комплекс первоочередных 
задач по повышению эффективности и производительности отечественных виноградарства и вино-
делия. Сформулированы основные стратегические направления для виришення задач восстановления 
и достижения высокоэффективного функционирования современной отечественной виноградарско-ви-
нодельческой отрасли.
ключевые слова: виноградарство, виноделие, выращивание рассады, конкурентоспособность, интеграция.
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definiTiOn Of STraTegiC deVelOpmenT benChmarKS  
ViTiCulTure and winemaKing Of uKraine in TermS  
Of inTegraTiOn TO The wOrld marKeT

Summary
the article analyzes and determines the main benchmarks on the way to the integration of the domestic 
wine-growing and wine-making industry into the world community. the complex of priority tasks for 
improving the efficiency and productivity of domestic winemaking and winemaking is outlined. the main 
strategic directions for solving the problems of restoration and achievement of highly effective functioning 
of the modern domestic winemaking and wine-making industry are formulated.
Keywords: viticulture, winemaking, seedling, competitiveness, integration.


